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 الصورة الفنية في شعر د. نجيب الكيالني: الصورة البصرية

(Artistic Images in the Poetry of Dr Najib al-
Kilani with special focus on his Optical Image) 

0F

 خنساء حممد ٔاديب اجلاجيدكتورة ∗
ABSTRACT 

The high standing of Dr Najib al-Kilani (1931-1995), the 
Egyptian poet, is well known to the admirers of the Islamic 
Literature. His diverse literary creations consisting of novels, plays, 
dramas, short stories, literary criticisms and poetry has elevated his 
rank to an unparralleld degree till the day. The present study has 
been devoted to technical evaluation of various artistic images in 
his poetry with special focus on optical image. 

(املتوفٰی: جنيب الكيالين کتورد الال خيفى على أي دارس ومتابع لألدب اإلسالمي منزلة 
فإنتاجه األديب املتنوع من رواية ومسرحية وقصص قصرية وشعر  ؛أديبًا إسالمياً  م)  1995

إىل جانب دراساته يف جمال األدب اإلسالمي غزير جدًا ومل يصل إليه أحد من األدباء 
 إىل اآلن.  – علم الباحثة حسب –اإلسالميني 

م فی قرية 1931ولد سنة  ،هيم الکيالنیا: جنيب بن عبد اللطيف بن إبر  وکان صاحبنا ه
دب اإلسالمی، أضاف األجليل فی  امهسه إل ۔شابة الواقعة علی قرب مدينة طنطا املصريةشر 

1F.دبیفی جمال البحث األ اهيتمهأالعربية روايات قيمة ال تغفل عن  ةبإلی املکت

1 
وباألخص الصورة البصرية منها، وجمال حبثي ,ناول بالبحث الصورة الفنية يف شعره ه املقالةتتذه

، فأول ديوان له كان بعنوان "حنو العال" وقد أصدر الطبعة األوىل منه هذا أربعة دواوين شعرية 
ين الغرباء" وهو  عندما كان ال يزال باملدرسة الثانوية، أما الديوان الثاين فقد كان بعنوان "أغا,

2Fكما ذكر د. جابر قميحة يدخل ضمن ما أمساه السجنيات الشعرية

، أما الدواوين األربعة 2
األخرى وهي حمل دراسيت يف هذا البحث فهي دواوينه اليت نشرها بعد مغادرته لوطنه واستقراره 
 يف إحدى دول اخلليج العريب، وهذه الدواوين األربعة حسب تسلسل صدورها هي : عصر

مل ُيطبعا بعد،  هلديوانان آخران خمطوطان الشهداء، كيف ألقاك؟، مهاجر، مدينة الكبائر. 
3F: أغنيات الليل الطويل، ولؤلؤة اخلليجومها

3 . 
 

                                                                               الفرقان،بشاورمبعهداألستاذة الزائرة  ∗
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 مفهوم الصورة الفنية :

من شعر صاحبنا ، جيد بنا  الصورة الفنيةضمن  يةصربال ةرکلما کان البحث يرتکز فی الصو 
 .يةالبصر  ةالبحث حول الصور  إلیٰ مث  هايتمهأو  الفنية يةرالصو  مفهوم ن نتحدد إلیٰ أ

كثرت حماوالت حتديد مفهوٍم واضح وشامل وجامع ملصطلح الصورة الفنية، وكانت تلك 
احملاوالت تتالقى يف أحيان وختتلف وتتنوع يف أحيان أخر، وهذه بعض أهم التعريفات 

 للصورة الفنية : 
بقوله : هي "صورة حسية يف كلمات، استعارية إىل درجة نرى أن حممد حسن عبد اهللا يعرفها 

منطلقة إىل  –ما، يف سياقها نغمة خفيضة من العاطفة اإلنسانية، ولكنها أيضًا ُشحنت 
4Fعاطفة شعرية خالصة، أو انفعاًال". -القارئ

4 
د. عبد القادر القط يقول :"هي الشكل الذي تتخذه األلفاظ والعبارات بعد أن ينظمها 

يف سياق بياين خاص ليعرب عن جانب من جوانب التجربة الكاملة يف القصيدة الشاعر 
كيب واإليقاع واحلقيقة واجملاز والرتادف مستخدمًا طاقات اللغة وإمكانياهتا يف الداللة والرت 

5Fوالتضاد واملقابلة والتجانس وغريها من وسائل التعبري الفين"

5. 
األداة اليت يعرب هبا الشاعر عن جتربته، وأساسها إقامة  أما إبراهيم أمني الزرزموين فهو يقول :"هي

عالقات جديدة بني الكلمات يف سياق خاص يطرح دالالت جديدة يف إطار من الوحدة 
6Fواالنسجام مع اعتبار العاطفة وإحياءها سواء أكانت الصورة حقيقية أم جمازية"

6. 
للغة بداللتها اللغوية واملوسيقية، ومن واألستاذ أمحد الشايب يرى أ�ا :"املادة اليت ترتكب من ا

7Fاخليال الذي جيمع بني عناصر التشبيه واالستعارة والكناية وحسن التعليل"

7. 
فلعله يكون التعريف ، وخنتتم هذه التعريفات املتعددة بتعريف األستاذ عبد اإلله الصائغ 

صوير الفين ومثرته األمشل واألدق، فهو يقول :"...وقد هتيأ لنا بعد البحث يف داللة الت
(الصورة) أن التصوير الفين الشعري يسعى إىل تقدمي نسخة جزئية أو كلية للواقع (احلسي 

أ للشاعر، وبأسلوب أديب مؤثر، أما الصورة الفنية (األدبية أو الشعرية) أو الشعوري) كما هتي
جسام أو املعاين فهي نسخة مجالية ُتستحضر فيها لغة اإلبداع اهلينة احلسية أو الشعورية لأل

بصياغة جديدة متليها قدرة الشاعر وجتربته وفق تعادلية فنية بني طرفني مها اجملاز واحلقيقة 
8Fدون أن يستبد طرف بآخر"

8. 
 أهمية الصورة الفنية : 

مل تعد الصورة الفنية أداة تزيني أو جزءًا ميكن االستغناء عنه يف العمل اإلبداعي كما كان ينظر 
ل حتولت إىل أداة أساسية ولبنة ضرورية ال تقوم القصيده بدو�ا، فسيد قطب رمحه إليها سابقًا ب

اهللا يرى أن التصوير الفين هو األداة املفضلة يف أسلوب القرآن الكرمي، فليس هو حلية أسلوب، 
9Fوال فلتة تقع حيثما اتفق 

فهو يقول : "... فهو يعرب بالصورة احملسة املتخيلة عن املعىن  9
واحلالة النفسية، وعن احلادث احملسوس، واملشهد املنظور، وعن النموذج اإلنساين، الذهين، 

مسها فيمنحها احلياة الشاخصة أو احلركة املتجددة. والطبيعة البشرية. مث يرتقي بالصورة اليت ير 
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فإذا املعىن الذهين هيئة أو حركة، وإذا احلالة النفسية لوحة أو مشهد، وإذا النموذج اإلنساين 

10Fاخص حي، وإذا الطبيعة البشرية جمّسمة مرئية." ش

10 
واألستاذ عبد القادر الرباعي من النقاد الذين هلم العديد من الدراسات اليت تتخذ من الصورة 

11Fعنوانًا هلا

وقد اعترب الصورة "أساس العمل األديب ... وهي ميكن أن تكون قلب كل عمل  11
12Fفين، وحمور كل نقاش نقدي"

:"إن ثقتنا تتعزز هبذه الوسيلة اجلمالية  . وهو يضيف قائالً 12
رهتا وتدفعنا لالعتماد عليها يف حركتنا حنو اكتشاف املعىن األمشل للحياة، فالصورة بنضا

وتكثيفها وقوة االستدعاء فيها تتولد بعد مواجهة حقيقية من الشاعر للعامل، وإقبال روحي عليه، 
وأقل ما توصف به أ�ا رؤية داخلية متميزة  واندماج كامل فيه، ولذا تصبح رؤيته فيها خاصة،

13Fلعامل جديد متميز"

أما د. جابر عصفور فهو يقول :"...على أن ما بذلته من جهد يف هذا  .13
جعلين أقتنع اقتناعًا عميقًا بأن قضية الصورة  –يقصد دراسة الصورة يف النقد القدمي  –السبيل 

ال إىل دراسة واحدة فحسب، بل إىل العديد يف املوروث النقدي العريب مشكلة جوهرية حتتاج 
14Fمن الدراسات الدقيقة املتخصصة"

 . وهو يرى أ�ا "طريقة خاصة من طرق التعبري، أو وجه14
من أوجه الداللة تنحصر أمهيتها فيما حتدثه من معىن من املعاين من خصوصية وتأثري، ولكن أياً  

غري من طبيعة املعىن يف ذاته، إ�ا ال تغري كانت هذه اخلصوصية أو ذاك التأثري، فإن الصورة لن ت
15Fإال من طريقة عرضه، وكيفية تقدميه"

15. 
 الصورة البصرية :

ال شك أن حاسة البصر هي أهم حاسة من احلواس اليت أنعم اهللا عز وجل هبا على اإلنسان، 
املستمعني وإذا أردنا الرجوع بأذهاننا إىل الوقت الذي كان املذياع اخرتاعاً جديداً فجذب آالف 

أصبح عدد املتابعني لرباجمه ال حيصى، لتعود بنا الذاكرة بعد ذلك بقليل مع مرور الوقت إليه و 
 -بوقت قصري جداً  -إىل بروز اخرتاع جديد الحقًا وهو التلفاز الذي تفوق على املذياع وتربع 

 عمق على القمة من حيث استطاعته االستحواذ على عقول الناس وأفكارهم، وذلك واضح يف
التأثري الذي للتلفاز على الناس مجيعًا يف مشارق األرض ومغارهبا وليس ذلك لشيء إال ألن 
التلفاز خياطب البصر مع خماطبته للسمع، ومتيزه عن املذياع يف القدرة على جذب االنتباه من 

 خالل خماطبته ألهم حاسة عند اإلنسان وهي البصر. 
ور أساسية هي : الضوء واللون واحلركة، سنتناول منها احملورين والصورة البصرية تدور يف ثالثة حما

األوليني يف حبثنا هذا، والصورة البصرية يف شعر جنيب الكيالين استطاعت أن تتبوأ مكانة البأس 
هبا مقارنة مع الصور الفنية األخرى كالسمعية والشمية واللمسية والذوقية، وسنبدأ مبحور الضوء 

 ر اللون لتتضح لنا الصورة البصرية يف شعر جنيب الكيالين.لننتقل بعده إىل حمو 
تعتمد الصورة الضوئية على عنصرين مها األهم يف تركيب الصورة الضوئية  الصورة الضوئية : .1

 وهذان العنصران مها : النور والظالم :  
 

 جند النور يأخذ عند الكيالين حيزاً كبرياً، فهو يقول: النور: •
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 ن نور احلقيقهْ ـــــــــــــــــــالسمار م ربــــــــــــــه

16Fيقهْ ـــــــــمة اإلمث السحـــــــــــــوانطووا يف ظل

16 
فالنور عند الكيالين مضاف للحقيقة، فاحلقيقة نور يهدي السالك، بينما هؤالء الذين هربوا من 

بدأ قصيدته  هم كما وصفهم الكيالين تائهون حاملون وقبل ذلك هو -نور احلقيقة –هذا النور 
 بقوله : "ذاهلون  .. صاخبون .." -الغيبوبة –املعنونة 

ومل يكتف هؤالء بأ�م هربوا من نور احلقيقة بل لقد اجتهوا إىل الظلمة اليت هي خمبأ مالئم هلم 
ملالزمتهم لإلمث فيقول : وانطووا يف ظلمة اإلمث السحيقْه.. إىل جانب أن لفظة "السحيقة" تلقي 

 د والعمق الدوين السفلي لذلك الظالم.بظالل من البع
 أما يف قصيدة : ليلى املريضة ، وهي رمز لألمة اإلسالمية فيصفها بقوله : 

 ليلى على التاريخ بنت معـانِ  ليلى مثال الطهر يف أرض التقى 
 واألردانِ  والنبل يف األعطاف  هااحلب واخلري العميم شعــار 

17Fبفيضه الريانِ  الوجود رغمٍ  رالذین النو ــــــــــــــــنظراهتا نبع م

17 
فالنور يف هذه األبيات هو نبع يغمر الوجود بفيضه الريان، فعطاء األمة اإلسالمية وخريها نور 

شرقًا وغربًا لريوي القلوب الظمأى، وهنا يأخذنا هذا البيت لقضية تراسل  يغمر الوجود مجيعه
 ،راب يسقي العطاش ليصل هبم إىل الرياحلواس، فالنظرات تصبح نورًا يتحول هذا النور إىل ش

فنرى النور الذي يدرك حباسة البصر يدرك حباسة الذوق أو الطعم هنا بل يتعداه إىل شعور 
انتظار وهذا معىن راٍق ومجيل، ولعل الكيالين اختار هذا الرتاسل ألن بالري الكامل بعد عطش و 

شون للحقيقة يف هذه الدنيا كثريون منذ اإلسالم يوافقه كثريًا جعله ماًء يسقي العطاش، فاملتعط
أن خلق اهللا األرض وَمن عليها، وهذا الفيض الريان لن يتوقف عن ري العطاش وبذل احلقيقة 

 أليٍّ كان يف أي زمان ومكان.
 ويف ديوانه "كيف ألقاك" يف قصيدة حتت عنوان : بكاء على األطالل ، يقول الكيالين :

18Fخياً به جمد أثيلوتار  عشقت النور واحلب املصفى 

18  
فالنور هنا هو اإلسالم الدين احلق الذي يتشارك مع النور يف صفة الضياء والصفاء، وهو يطابق 

 املعىن يف قول الكيالين يف قصيدة أخرى بعنوان : خواطر سجني :
 هنا يف عامل األسوار قد شعشعت كاسايت
 ورغم جحيمه القتال أملح فيه .... جنايت

 م تشرق فيه غاياتــيوعرب النار واآلال
19Fأنا ابن النور واإلميان يف ليل األسى العايت

19 
فهو ابن النور أي ابن اإلسالم واإلميان اللذين هبما سيستطيع الصرب يف ليل األسى العايت، 

ضد)، ففي بداية هذه األبيات ونلمح هنا تناقضًا يربز معاٍن مجيلة، و(الضد يظهر حسنه ال
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 عامل األسوار، فخلف األسوار دائماً يقبع الظالم والظلم، مث يصف نلمح الظالم يف قوله هنا يف

لنا حاله فيقول : "قد شعشعت كاسايت"، وهذا حال املؤمن حني يظلم ويلقى يف السجن فتبقى 
إرادته وعزميته وإميانه ثابت اليتزعزع ميده بالصرب وتشرق يف نفسه اآلمال، ويف البيتني التاليني 

يت األول، ورغم اجلحيم (مايالقيه من عذاب ومعاناة) فهناك جنات يف نرى األمر شبيه بالب
نفسه يعيش وحييا هبا بثباته وتضحيته يف سبيل دينه، ومع النار واآلالم هناك إشراق. وهنا 
نستطيع أن نرى أن جتربة الكيالين يف عامل السجون واألسوار كانت هلا جذور ترسخت يف 

وذكرياته، فكان والبد أن تظهر بني الفينة واألخرى يف ثنايا نفسيته وأصبحت جزءًا من تفكريه 
 شعره. 

 وحتت عنوان : "طبول احلرب" يقول الكيالين : 
 فهرعت مثل عواصف األنـــواء  هادقت طبول احلرب يف آفاق

 ءدّوى فأيقــظ حامد األحنا صوت الضحايا اخلالدين مبسمعـي 
 ئــر الظلماءاهلاتكـني ستا  السابقني إىل ميادين الوغی

20Fءالنکباالطغــاة وثائــر  اليل  فی احلاملني النور لألجيــال 

20 
فالنور الذي محله هؤالء لألجيال هو الدين احلق الذي سيبدد ليل الطغاة والنكبات اليت تتالت 

 على املسلمني.واملعىن نفسه يتأكد بقوله حتت عنوان : "سعاد ... والسجني" :
21Fفهل يروعك هجران وتنكيلُ   ًال أضحى هوانا بنور احلق متص

21 
 وقوله حتت عنوان : "كلمة وداع" : 

22Fوليس كالنور يف الدنيا ببـرهـاِن  احلب يف اهللا نور نستضيئ به 

22 
 ولكن عند تناوله ألحالم الشباب يقول : 

23Fن نـور ونيــرانِ ــــــــــــــــــــــكيانه صيغ م إن الشباب أللغاز وأحجيــة 

23 
ن نور ونار، فالنور لرغبة الشباب بالتغيري حنو األفضل، وتوفر القدرة على فالشباب خليط م

ذلك عندهم، والنريان وهي جاءت مجعًا ألن الفساد واألذى يكون كثريًا ومنتشرًا إذا مل يُوجَّه 
هؤالء الشباب إىل الطريق الصحيح وهو طريق اإلسالم، فالشباب تتنازعه عوامل وتيارات شىت 

 (نور ونار).  على طريف نقيض 
ونرى أن نظرة الكيالين للنور تصدر عن فكر وأيديولوجيا متأصلة يف نفس الشاعر فهو يرى 
األشياء مبخيلته وقلبه وأحاسيسه متأثرًا بفكره اإلسالمي ونظرة اإلسالم للنور والظالم فيه معىن 

َماِت إىل النـُُّوِر والِذيَن كَفروا أولَياؤُهُم مماثل لقوله تعاىل : ﴿ اهللاُ ويلُّ الذيَن آمُنوا ُخيرُجُهم ِمَن الظُّلُ 
َها َخالُدون ﴾  24Fالطَّاُغوُت ُخيرُجونـَُهْم ِمَن النُّوِر إىل الظُُّلَماِت أُولِئَك أْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيـْ

24  
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لقد وظف الكيالين الظالم توظيفاً جيداً يف رمسه لصورة الظلم واحلزن واالختباء  الظالم: •

 خلفه فيقول : 
 واملىن البيضاء أمشاج ضجر قد أتى الليل ثقيالً مظلماً 
 ل واندثرـــــــــــــوانطوى كل مجا والربيع الطلق ماتت طريه
 أين يف الناس فىت مثل عمر وأنا أهتف حريان الرؤى 

25Fأين يف الناس فىت مثـل عمـر؟

25 
2فالصورة هنا مكونة من ليل مظلم، أما املىن فهي بيضاء 6F

(خليط ألوان  لكنها أمشاج ضجر 26
أي انعدام الصفاء والنقاء)، ونرى الربيع قد ماتت طريه، وتكتمل الصورة بزوال اجلمال واندثاره 

 وهذا ما يزيد من حلكة السواد يف تلك الصورة.
 وحتت عنوان "الركب التائه" يقول : 

 الهــــــــــــــــــومتادى يف دياجري الف ه رْكبنا التائه قد ضلت خطا
 : مث يقول 

 مثخن اآلمال يشدو ألف آه كلما أمعن يف اليأس هوى 
 إىل أن نصل إىل قوله : 

 هالـــــــــــــــــــــــومتادى يف دياجري الف أيها الركب الذي ضلت خطاه
 واسحق البغي وأحالم الطغاه هاام ال حتفلــــــــــــــــــــــــــحطم األصن

 هجتاوأشد بالتوحيد يف كل ا الکاـــــــــــــــــــــــــــحوأنر بالعدل ليًال 
27Fهضيايولد الفجر وينهّل  ى دــــــــــــــــــهوامأل القلب يقيناً و 

27 
ففي هذه األبيات تتكون الصورة من ظالم وضياء، وهذا التضاد والتنافر يف عناصر الصورة 

يالين تستحق التأمل يتكرر كثريًا يف أشعار الكيالين وأكاد أزعم أنه ظاهرة فنية يف شعر الك
سة، فالدياجري والليل احلالك وما يلحقه من ضالل اخلطا، والبغي والطغاة، يقابله سحق والدرا

للبغي وحتطيم لألصنام، وإنارة بالعدل مث الضياء املنهل من ميالد الفجر، كل ذلك يتضافر يف 
 دى العصور واألزمان. هذه األبيات لريسم لنا صورة للنور والظالم، صورة للحق والباطل على م

 وقريب من هذا املعىن قوله حتت عنوان "القول والفعل":
 ءرأوا ذالً وطول عناــــــــــواستم مابال قومي يف املهامه ضيعوا 
 واليوم خنبط يف أسى الظلماء باألمس قد عم الضياء ديارنا

 اءو هشرعتنا بال أدل ــــــــــــــوالع تنا رايار كان معانقاً ــــــــــــــــــالنص
28Fءلسمحافلنعتصم بامللة ا ة ز ــــــــــــــــــــــــفإذا أردنا أن نعود أع

28 
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 الصورة اللونية :  .2

للون عند د. جنيب الكيالين فلسفة أراها يف بعض أبيات  فلسفة اللون عند الكيالني : •
كيالين وفلسفته شعره متناثرة هنا وهناك وسأحاول استخالصها وجتميعها لتبني لنا رؤية ال

 تلك، ففي قوله حتت عنوان "بني عنرتة وعبلة" : 
 ... ألف سالم

 لألحالم 
 للحن الضارب يف عمق الصحراء 

 يتحدى عبث الرقعاء 
 ميحق أكذوبة عصر أبله
 خدعته خرافات األلوان 
 اللون متاهة كل جبان 

 كل حقود أخرق  
 وأنا أرقب من خلف احلاجز 

29Fعبث الشيب األرعن

29 
ن الكيالين يرى أن األلوان خرافات ومتاهة إىل أن وصف الشيب بأنه أرعن وعابث، مع جند أ

وحي بالوقار واالتزان واجلدية وهو يف خميالتنا بعيد كل البعد عن الرعونة والعبث، أن الشيب ي
إال أن األلوان هنا كأ�ا جتسد املادية اليت تـنضح هبا املدينة، فاملدينة هي مهرجان لأللوان 
واملغريات واألمنيات الالمعة اخلادعة، يف مقابل اللون الواحد السائد يف الصحراء الراسخ 

ح، الذي يتحدى عبث الرقعاء، وميحق أكذوبة عصر أبله، وهذا العصر أبله ألنه ُخدع الواض
 خبرافات األلوان، اليت ستصل به حتماً إىل أن يصبح فيه الشيب أرعَن وعابثاً. 

ولكن األلوان عندما تكون يف الطبيعة البكر اليت خلقها اهللا وسخرها لبين اإلنسان تكون هدوءاً 
اً للمؤمن يف تفكره باخلالق املوجد هلذا الكون وتزيد من إميانه بعظمة املبدع وسكينة، وتصبح عون

 هلا، فاأللوان هنا ليست ضرباً من جمون، فيقول الكيالين حتت عنوان "اهللا ... والكون":
 ظنونْ ن شكوك و ــــــــــــــــوتعالت ع  ت هاالق فوق الشبــــــــــــــــــــــــقدرة اخل

 لعيون؟عجباً .. كيف إذاً تعشى ا  جزات ـــــــــشىت املعفاضت األرض ب
 نونـــــــــــــــــــــــــــــاجلتيك ــآن أن تفتح ه  ة حلياارق يف وهم اـــــــــــــــــأيها الغ

30Fرباً من جمونـــــــــــــــليست األلوان ض  ــات ــــــكي ترى "اهللا" وفن الكائنـ

30 
بيد فنان ثائر (خملوق)، فهي تتحول إىل جنون يضاد اهلدى والسكينة أما حني تصبح األلوان 

 اليت حنسها يف األلوان اليت أبدعها اخلالق، فيقول حتت عنوان "الشيطان": 
 نظرات اللهفة واحلسرة 
 تنطلق سهاماً مسمومة 
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 الشارع لوحة فنان ثائر

 جمنون األلوان 
31Fمشنوق الدمعة 

31 
لشاعر يطلب من "ُسعاده" أن ال تنخدع باأللوان وتنوع وكذلك اللون هو تغرير وخداع فا

 األشكال فيقول : 
 يلُ ـــــــــــــــوكم يكابد يف نريا�ا اجل بضاعة اجلنس يف األسواق رائجة 

 کيلـــــــــــــــوتشوال يغرْنك تلوين  مطهرة  –كما شئنا   –كوين سعاد 
 يلــــــــــوليس يف هلفة األرواح متث  ةيفاند لد للروح، واألجساــــــــــــــــــــــــــاخل
32Fقد باح بالسر قرآن وإجنيــــل  ر احملبة باإلميان مرتبطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

32 
 ويؤكد على هذا املعىن بقوله : 
 انِ ألو كال و ــــــــــــــــــــــالعيون بأش يسيب  ر منتجع ـــــــــــــيف كل منعطف للش

33Fحىت غدت لعبة يف كف شيطان  ة د استبد بألباب وأفئدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

33 
 وهو يبني أن حبه ليس مرتبطاً أو متأثراً باللون فيقول :

34Fال حب ألوان وال أشكالِ   حيب وحبك جوهر متأصل 

34 
 األلوان اليت استخدمها الكيالين يف رمسه للصورة اللونية :  •

يف استقرائي للصورة اللونية يف أشعار د. جنيب الكيالين تبني يل أن الصورة اللونية عند الكيالين 
35Fقد احنصرت يف عدة ألوان مل يتعداها، وهذه األلوان حسب تكرارها وورودها يف أربعة دواوين

35 
مرة، رة، واألمحر كرر إحدى وعشرين حمل الدراسة هنا هي : األخضر فقد ُكرر مخساً وعشرين م

مث األسود الذي كرر عشرين مرة، أما األبيض فقد كرر ست مرات، واألصفر ثالث مرات، 
 وهناك بعض األلوان غري أساسية وردت ملرة واحدة فقط ، مثل : 

36Fالكدر، واألمسر

37F، واألغرب، والبلقع، والقرتة36

38F، وكاحلة37

39F، وعكر ، والدُّهم38

39. 
 صور تعتمد على لون واحد فقط :  •

 عض الصور متفرد ال يشاركه لون آخر يف رسم الصورة الفنية، مثل : جند اللون يف ب
 عندما يريد الكيالين أن يبني ما يريده من الفن احلق فيقول : 

 أريد الفن أن يلهب روح الغضبة الكربى .....
 يفيض على الربا عدًال، وميأل روضها برا 

40Fيرتل رائع اآليات يف جنباهتا اخلضرا

40  
ز عادة للخري والربكة واملساحات الواسعة اليت تبعث الراحة يف نفس واللون األخضر يرم

 اإلنسان.
 وحتت عنوان "أبو جهل .." يقول :
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 يف متاهات املآسي والِغيَـرْ  يا رفيقي مل يزل عاملنا 
 ونداءات الضحايا تستعرْ  غارق يف يأسه حمرتق 

 ْرب ــــــــــــــــــــــــــــــــوالعيبذر الرعب فنوناً  لى آفاقنـــــــا ــــــــــــشبح املوت ع
 هادراً باحلرب .. يلقي بالنذرْ  اح الدىن ــــــــــــــــــظله األسود جيت

41Fعلمنا العمالق بالروح کفرْ  م بال روح ردًى ـــــــــــــــــــــإمنا العل

41 
ظ متتالية لتكون لنا فاللون األسود هنا يلقي ظله على األبيات من أوهلا إىل آخرها فتأيت األلفا

الصورة اليت أراد الكيالين رمسها فاملتاهات، واليأس، واالحرتاق، مث شبح املوت، والرعب، كل 
هذه املفردات تتضافر وتقف جنبًا إىل جنب لتكمل مع لفظ "ظله األسود" رسم هذه الصورة 

 املوحية املعربة للعامل الذي حتياه األمة اإلسالمية اآلن.
 أكثر من لون فيها :  صور تعتمد على •

الصور اليت تعتمد على تعدد األلوان يف تكوينها كانت قليلة جدًا وحمدودة العناصر فنرى أن 
 الصورة الواحدة نادراً ما حتتوي على ثالثة ألوان، وأكثرها يتكون من لونني فقط، ومن ذلك قوله :  

 أشواق الروح قد اعُتصرت 
 بأياٍد محر "مهجية"

 موعدوعروس يف ليلة 
42Fُذحبت يف هودجها األخضر 

42 
فالصورة هنا حتتوي على لونني فقط مها األمحر واألخضر، واللون األمحر يتكرر بشكل غري 

، 43F43مباشر يف قوله "ذحبت" بعد قوله بأياد محر، واللون األمحر يعترب أقوى األلوان لفتًا للنظر
ويقال أنه يزيد من عدد ضربات  وهو هنا يشري إىل القتل والدماء، وهو لون يثري الرعب واهللع

فهو يرمز للخري والربكة اليت يف اهلودج وهو ما ُحتمل فيه العروس إىل بيت القلب، أما األخضر 
الزوجية ومافيه من ظالل للتفاؤل ورسم للمستقبل الواعد، واألحالم الوردية اليت سرعان ما 

 اغتالتها تلك األيد احلمراء اهلمجية.
 خياطب أخاه يف العقيدة بقوله : وحتت عنوان "عودة"  

 لديك البلسم الشايف وبرهان اهلدى األكرب
 لقد جدبت حمافلنا، وأنت ربيعنا األخضر

 فأنت منارة احلائر يف دنيا األسى األغرب
44Fوأنت الفجر مؤتلقاً، وأنت األصل واجلوهر

44  
أنت ربيعنا فنرى هنا صورة للمحافل اليت أصاهبا اجلدب، وخياطب الشاعر أخاه بقوله : و 

األخضر، وتتكامل الصورة بوجود املنارة اليت يشع منها النور هلداية احليارى يف دنيا األسى 
األغرب، فاجلدب والربيع األخضر مث النور من املنارة واألسى األغرب، كلها تضيف ظالًال وتثري 

اكسني مها : الصورة بوجود هذين اللونني وتغايرمها وتضادمها لتقسم الصورة إىل قسمني متع
اجلانب األول اجلدب واألسى األغرب وفيه نشعر باللون الرمادي يف مقابل الربيع األخضر والنور 
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املشع من املنارة ومايف هذين اللونني من املعاين اجلميلة فاللون األخضر يعطي ظالًال ملعاين اخلري 

فهو لون منافق وغري متكامل العميم والربكة، والنور رمز للهداية والرشاد، أما اللون الرمادي 
الشخصية فهو خليط من األبيض واألسود، فبإمكانه أن مييل إىل أي واحد منهما مع  

 تضادمها.
 وحتت عنوان "أسطورة دراكوال.." يقول :

 دراكوال تعزف حلن املوت
 متتص دماء األطفال

 تومض عيناها باحلقد األسود
45Fأنياب الغدر ملطخة بالدم

45 
من لونني أساسيني مها : األسود واألمحر، فلون احلقد الذي اختاره  وهذه الصورة تتكون

الكيالين أسود متناغم مع املوت الذي تعزف دراكوال حلنه، واللون األسود كما يقول عنه 
دملخي: (لون الليل واحلزن ولون اإلبادة، ورَمز األسود على األخص إىل املوت وعامل األموات 

46Fعداوة ...)... واألسود يعين الغدر وال

ورة اللون األمحر ، وهناك يف اجلانب اآلخر من الص 46
47Fالذي جنده عادة يرتبط يف أذهاننا بلون الدم والقتل

، وحنن حنس هبذه املعاين يف ثنايا قوله : 47
 متتص دماء األطفال، مث يف قوله : أنياب الغدر ملطخة بالدم. 

قليلة جداً وقد يكون هذا  -ذكرُت سابقاً  كما-أما الصور اليت تزيد فيها األلوان عن لونني فهي 
عائداً إىل فلسفة األلوان عند الكيالين، فاأللوان وتنوعها عند الكيالين هلا منحًى سليب فهو يراها 

 تلون وتفرق وعدم توحد، فهو يقول حتت عنوان "جنة لبنان":
 األفق تلون ... آالف األلوان
 أعالم محراء وصفراء وخضراء

48Fاشتعلت نارا وسوداء....األرض

48 
فتنوع األلوان عائد لتنوع األعالم اليت ترمز إىل األحزاب والفرق اليت يتكون منها مشهد الساحة 
السياسية اللبنانية وما بني هذه الفرق واألحزاب من اختالف يف األيديولوجيا والعقائد، ويف 

تصارع وحتارب تلك  الرؤى والوسائل، ولن حنتاج لتذكر ما مر به لبنان من مآٍس ودمار نتيجة
صبحت األلوان اليت ترمز لتلك األحزاب تذكرنا بالدمار والقتال الذي كان األحزاب والفرق، فأ

 أوراه مشتعًال وهو الذي أوصل لبنان إىل حالة بشعة من الدمار واخلراب.
 ملخص البحث:

ة واضحة يف لعله من حقنا يف �اية هذا البحث أن ندعي أننا استطعنا أن نلمح قلة وحمدودي 
استخدام الكيالين لأللوان يف دواوينه تلك، وهذا شديد االرتباط بتلك املعاين اليت ذكرها يف 
دواوينه، من أن اللون يوحي بتغري يف الطبيعة واألصل، ويشي بعدم املصداقية، ويسبب خداعاً 

غماس يف وغرراً، ولذلك فقد أبعده الكيالين عن صوره ومل يسمح لنفسه بالتوسع فيه واالن
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تكشفت  -مستنقعاته املوحلة اليت خداعها وتلو�ا يطغى على كل ثبات ووضوح، وهي فلسفة 

آمن هبا الكيالين وأكد عليها يف أشعاره بشكل ال يدع  -لنا من خالل دراسة هذه الدواوين
جماًال لتأويل أو تفسري آخر، وهذه فلسفة متيز هبا الكيالين يف وقت أصبح اللون هو املستبد 

ر، ونعود هنا لنؤكد على أمر آخر وهو أن املعىن والطاغي يف كل نواحي احلياة يف هذا العص
املرتبط بالنور والظالم عند الكيالين ينبثق من فكره اإلسالمي الذي قرن النور باهلداية، والظالم 
 بالضالل والبعد عن طريق اإلسالم، وهذا ليس بغريب على كاتب له باع طويل يف إثراء ساحة

 األدب اإلسالمي.
 

 الهوامش
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